
Inštalačná príručka: Závesné a zapustené ostorvceky XPS so širokouhlou obrazovkou.

UMIESTENIE, LEPENIE

1, Na strope vyznačte miesto 
ostrova zo závesného stropu. 
Povrch na lepenie musí byť 
čistý, suchý, pevný a bez-
prašný!

2-3, V prípade LED pásového osvetlenia pred nalepením na-
trite zadnú stranu jednotlivých súčastí od okraja až po dis-
tančný držiak čiernou alebo tmavohnedou farbou na vodnej 
báze bez riedidla (napr. Héra čierny diamant, tónovacia pasta).

4-5,  Lepidlo nanášajte na distančné držiaky vo vzdialenosti 1 cm 
od ich vonkajšieho okraja v dvoch líniách (nie vlnitou čiarou a 
nie v bodkách)!

6-7-8,   Nalepte prvú súčasť na jej vyznačené miesto, následne ju nalepte na strop a priložte 
k sebe. Následne zarovnajte a nastavte do vodováhy. V prípade vlniaceho sa stropu nanášajte 
viac lepidla, aby sa všade stýkal so stropom! Pred nalepením na skúšku diely umiestnite na ich 
miesto. DÔLEŽITÉ: Po nalepení ostrov závesného stropu NEPODOPIERAJTE!

9, V prípade zapusteného 
stropu ozdobnú lištu s 
ukrytým osvetlením orezanú 
do uhla, nachádzajúceho sa 
v balení nalepte na jej miesto 
vo vnútri ostrova. 

10-11,  Pri styku dištančného držiaka a stropu potiahnite s tým 
istým lepidlom, aby spolu uschli a vytvorili spoločnú väzbu.

POVROCHOVÁ 
ÚPRAVA

12-13,  Postup sa uskutočňuje podobne, ako v prípade vybudovaných ostrovoch zo sadro-
kartónu.Na už nalepených ostrovoch XPS je potrebné dotykové hrany opatriť bandážnou pásk-
ou a gletovať.

       Elektroinštalácia a montáž armatúr – Musí vykonať odborník!

14-15,  Gletujte úplný povrch a po uschnutí prebrúste brúsnym 
papierom s jemnou zrnitosťou (100-120) alebo plátnom, 
následne odstráňte prach.

16,  Farbou na vodnej báze 
bez riedidla natrite na poža-
dovanú farbu.

17-18-19-20-21-22-13-24-25,  Po úplnom uschnutí farby umiestnite na ich miesta zapustené 
spotové rámy a objímky, LED žiarovky a svetelné zdroje. LED napájaciu jednotku po jej zapo-
jení umiestnite do distančného držiaka na vyrezané miesto. Samolepiacu LED pásku po jej 
postavení do vnútornej časti lemu nachádzajúceho sa na okraji ostrova oblepíme dookola tak, 
aby svietila dovnútra. V ozdobnej lište (priehlbine) ukrytého osvetlenia nachádzajúceho sa 
v strede ostrova je na mieste napájacej jednotky priechodná diera, cez ktorú je možné pret-
lačiť kábel. LED pásku rovnako, ako na okraji ostrova, nalepte dookola. 12 V LED pásky sú 
dodávané v prevedení maximálne 5 m, na 5 m pás je zakázané napájať za sebou ďalší LED pás, 
nakoľko sa v dôsledku preťaženia bude plošný spoj cievky prehrievať, respektíve pripojený LED 
pás navyše bude svietiť slabšie. V tomto prípade množstvo nad 5 metrov spustite rovnobežne 
oproti 5 metrovému úseku od napájacieho zdroja.

DÔLEŽITÉ!
Elektroinštalačné práce musí vykonať odborná 

osoba!

Používajte len a výhradne LED svetelný zdroj!
Je zakázané používať halogénové žiarovky! Na-
koľko sa polystyrénová pena môže v dôsledku 

tepla roztaviť.

POUŽITEĽNOSŤ-FUNKCIA:
Lepené na strop, natreté v ľubovoľných farbách
OSVETLENIE: LED svetelný zdroj
GLETOVACIA HMOTA: Gletovacia hmota na báze sadry, 
napr.: Rigips
NÁTER: Farbou na vodnej báze bez rozpúšťadiel, napr.: 
Héra
LEPENIE:
Montážnym lepidlom na vodnej báze bez rozpúšťadiel, 
napr. stavebné lepidlo Mester �x, AKRYL A SILIKÓN NIE 
SÚ VHODNÉ!
Obchodný názov: Produktová skupina “Polidecor”
Výrobca a distribútor: Indecor Art 
Materiál: Tvarovo penená tvrdá polystyrénová XPS pena
Technické parametre:
Hmotnosť: od 0,5 kg do 3,5 kg
Pevnosť v tlaku: 10% stlačenie 250-350 kPa
Objemová hmotnosť: 42-55 kg/m3
Faktor difúzneho odporu: μ=40-100
Trieda požiarnej ochrany: “E”
Typ a množstvo deklarovaného minimálneho obsahu 
pre obmedzenie horľavosti: hexabrómocyklododekán, 
(C12H188r6)-<1% min 240
g/m3 
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Inštalačná video: https://youtu.be/Z6hu29hmJb8

Indecor® to vymyslel, navrhol a zrealizoval.

   INDECOR DESIGN s.r.o.  94501 Komárno, Roĺnickej školy 14.     Telefon: +421/0918 944 385      e-mail: indecordesignsro@gmail.com      web: www.stropne-osvetlenie-led.sk




